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Witamy po
Wielkanocy!

Cześć! Witamy
wszystkich uczniów
i nauczycieli w
kolejnym wydaniu
Kropka! Cieszymy
się że po dłuższej
przerwie znów
możemy się
widzieć. A w tym
numerze poznacie
m.in najnowsze
wiosenne trendy w
modzie, kilka
ciekawych
sposobów na nudę

w czasie przerwy
od szkoły oraz
przeczytacie
recenzję
najnowszych
filmów Marvela
("Endgame", który
cieszy się
największym
zainteresowaniem.
Wyszedł po
skończeniu pisania
gazetki, więc
najprawdopodob-
niej będzie

coś o tym filmie
dopiero w
kolejnych
numerach.
Dowiecie się
również, jakie
kwiaty będą
idealnie nadawać
się do ozdoby
waszego domu. W
końcu mamy już
wiosnę i należy w
jakiś kreatywny
sposób pokazać,
że nastała u nas na
dobre!

Gratulujemy
wszystkim
gimnazjalistom i
ósmoklasistom
zakończenia
pisania egzaminów!
Trzymaliśmy za
Was mocno kciuki i
wierzymy, że
daliście sobie radę.
(Nawet ze słynnym
już "Życie mnie
mnie",
gimnazjaliści).
Czekamy na dobre
wyniki!

Nadchodzą powoli
wakacje, ale
pamiętajmy, aby się
nie obijać! Mamy
chwilowo ostatnią
szansę, aby
poprawić słabsze
oceny i zadbać o
dobre wyniki na
świadectwie.
Wiemy, że nie
brzmi to zbyt
korzystnie, ale
pamiętajcie, że
wyjdzie

nam wszystkim to
na dobre i
odpoczniemy w
czasie wakacji ;).

-

pomysłu

-

nie mam
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    Jakie kwiaty ładnie     
   wyglądają w pokoju?

 Starzec popielny

        Hiacynty

         Narcyz

_

Wiosna
przyszła, a
jeżeli w twoim
pokoju nadal
znajdują się
ozdoby zimowe,
to czas zmienić

dekoracje.
Wiosna kojarzy
się z kwiatami,
więc w tym
artykule 
dowiecie się,
jakie kwiaty

są najlepszymi
wiosennymi
dekoracjami. 

Tulipan - nie-
ważne, czy jest
żółty, różowy,

czerwony czy
fioletowy,
zawsze kojarzy
się z wiosną.
Tulipany
wyglądają
najlepiej

w bukiecie.
Dobrze mieć
ładny wazon.

_

Nieznana, ale
bardzo piękna
roślina. Zwykle
w kolorach
niebieskich,
różowych i
amarantowych.
W bukiecie
wygląda lepiej
niż jako jeden
kwiatek.  

Narcyzy po
zasadzeniu
będą kwitnąć
przez
kilkanaście dni.
Wydają kolejno
kilka kwiatów.
Ich intensywna
żółta barwa od
razu przywodzi
na myśl wiosnę.

Lubią miejsca
słoneczne i
wilgotne
podłoże. Mogą
rozjaśnić
ciemne
pomieszczenia
albo wpasować
się do pokoi w
jasnych
kolorach.

narcyzy Hiacynty mają
intensywny
zapach.
Występują w
odcieniach
koloru
niebieskiego,
różowego,
fioletowego, a
rzadziej białego

i kremowego.
Ciekawostką
jest, że po
zasadzeniu w
doniczce i po
przekwitnięciu,
można zasadzić
je w ogrodzie i
za rok znowu
wyrosną.

tulipany

_

_

_

_
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 3. Srebrny
kolor!Przestał
się kojarzyć z
wieczorową
porą i powrócił
z wielkim
hałasem!

  Trendy wiosna - lato 2019 !!!  Weronika Czub
kl.6a

 6.Spodnie z dziu-
-rami powracają !

 4.Krótkie
spodenki !�

 1.Jaskrawe
kolory!
Powrót do
dzieciństwa!
Różowy,żółty,
zielony i
pomarańczowy.Sukienki,spódniczki,krótkie

spodenki i co
tylko chcecie!
Jak wejdziecie
do sklepu, to
znajdziecie
mnóstwo
propozycji.

 2. Zwierzęce
wzory! Wszelka
pantera,wzory
imitujące skóry
dzikich kotów i
gadów. W
krojach będzie

więcej fantazji i
kolorów
np.beżowe,
brązowe i
zielone !

Motyw kwiatowy

 5. Motywy
kwiatowe!Teraz
możesz je
znaleźć
naprawdę
wszędzie!Na
bluzkach,spód-
nicach,
a nawet i
dżinsach!Gwarantuję
Ci,że będziesz

wyglądała
modnie i
świeżo! Bę-
dziesz czuła
wiosnę i powiew
lata. Po prostu
musisz to mieć
w swojej szafie!

 7.Czas na
bardziej
elegancką i
dojrzałą,ale i
zarówno modną
propozycję.Ma
-rynarki i
garnitury!Już
nie tylko

mężczyźni,bo i
kobiety mogą
wyglądać z
klasą! Są
proste,skromne
kolory albo
mocne kolory.
Kobieta
powinna być
wyrazista!

Dziury

Neon

Srebrny

Garnitur

Motyw kwiatowy

Dziury

Neon

Srebrny

Garnitur
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    Wielkanoc w
  innych krajach

Wielkanoc jest
ważnym
chrześcijańskim
świętem
obchodzonym 
w marcu lub w
kwietniu. Jak
obchodzą je
inne kraje
europejskie?

WielkanocWielkanocne tradycje w
innych państwach

Kinga Machniewicz kl.6a

Czechy- tam
Wielkanoc
kojarzy się z
pisankami,
kolędami,
drewnianymi
figurkami i
rózgami,

którymi chłopcy
smagają
dziewczyny po
nogach. Węgry-
tam śmigus-
dyngus wygląda
inaczej: chłopcy
oblewają

dziewczyny
perfumami,
dostając za to
trochę
pieniędzy lub
jajka. Południe
Włoch

- w świąteczny
poniedziałek
urządza się tam
piknik rodzinny,
na którym zjada
się pisanki.

      Wielkanoc
     w Hiszpanii

W państwach
takich jak
Hiszpania
Wielkanoc to
najbardziej
uroczyste
święto w roku.
Przed
rozpoczęciem
Wielkiego
Tygodnia

biją bębny, a
przez ulice
miast i wsi
przechodzą
procesje. W
Niedzielę
Wielkanocną
organizuje się
różne
przedstawienia i
pokazy
taneczne.

W Grecji,
Szwecji i
Bułgarii
istotnym
kolorem świąt
wielkanocnych
jest czerwień. W
Bułgarii panuje
zwyczaj
obrzucania

się jajkami. W
Finlandii zaś
Wielkanoc jest
świętem
świeczek. Tego
dnia całe miasta
rozświetla blask
tysiąca świec.
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Dlaczego warto się wybrać na
"Captain Marvel"?

Filip Satoła VIIc

Najlepsza część
filmu!

 Relacje 

Skrulle w tym
filmie ku
mojemu
zaskoczeniu
jest świetnie
przedstawiona
postacie z krwi i
kości z wadami,
zaletami i co
ważne z
motywacjami.

W tym
materiale
powiem wam,
oczywiście bez
spoilerów,
dlaczego warto
iść do kina na
 nową

produkcję
Marvela.
Scenariusz ma
pewien problem
z pierwszym
aktem, który w
ogóle nie jest

angażujący.
Czeka się tylko
do drugiego
aktu, który jest
najlepszą
częścią tego
filmu. Kolejna

wadą tego filmu
jest rola Jude'a
Law, która jest
po prostu słabo
rozwinięta na
ekranie.

Interakcje
między
postaciami są
po prostu cudne
i świetnie
zagrane,
wierzymy w te
postacie.
Zarówno Brie
Larson w
tytułowej roli,

jak Samuel L.
Jackon jako
Nick Fury
sprawdzają się
w swoich rolach
lepiej niż dobrze
i chciałbym ich
zobaczyć w
następnych
filmach.  

Drugi akt, który
składa się z
świetnej relacji
Carol i
Fury'ego, 
odkrywania
może nie
oryginalnej, ale
ciekawej intrygi,
poznania głębiej

rasy Skrulli na
czele z świetnie
zarysowaną
postacią Talosa
i z lat 90-tych, w
których dzieje
się akcja filmu.
Zachęcać dalej?

.

Fury

najlepsza postać filmu

.

.

Nick

Goose

Talos
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Dlaczego "Avengers Infinity War" jest
tak dobrym filmem?

 Filip Satoła VIIc

Thanos

Scenariusz

Na tym filmie
autentycznie
słyszałem
płacze na sali
kinowej. I
naprawdę nie
dziwię się, bo o
zakończeniu
powiem tylko,
że jest mocne.

,

Z okazji
zbliżającego się
"Avengers
Endgame"
postanowiłem
powiedziec
wam, czemu

"Wojna Bez
Granic"
(Okropne
tłumaczenie
tytułu) jest tak
dobrym filmem.
Na pewno

dobrym
pomysłem było
pogrupowanie
bohaterów
wedle cech
charakteru na
przykład ego.

Choć w tym
filmie jest masa
postaci, to
jakimś cudem
żadna nie jest
zbędna.

Ta postać
 to najlepsza
kreacja w tym
filmie. Jest
postacią, której
może nie
popieramy, ale
rozumiemy i
nawet lubimy,

bo jej
motywacja jest
zrozumiała i to
wyrazisty
charakter,
świetnie
zagrany przez
Josha Brolina. 

O dziwo,
pomimo tylu
postaci
scenariusz jest
dość spójny i
doczepić się
można co
najwyżej do
kilku małych
rzeczy. A
przypomnę

tu, że reżyserzy
osobnych
filmów z tymi
postaciami
dopisywali do
scenariusza
dialogi danych
bohaterów.

.

Gamora

.

.

.

.

.
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Długie przerwy od szkoły! Co robić i
jak radzić sobie z nudą?

Natalia Furgała 6a
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3. Odnowienie
kontaktów. Dni
wolne są dobrą
okazją aby
spotkać się z
osobami, dla
których ostatnio
nie mieliśmy
czasu.

W najbliższym
czasie
uczniowie będą
cieszyć się
dużą ilością
wolnego. Co
zrobić,

gdy złapie nas
nuda? W tym
artykule
przedstawię
Wam kilka
ciekawych
propozycji!

1. Małe rzeczy,
na które nie
miałeś czasu.
To idealna
okazja na
wybranie się do
ciekawego

miejsca czy
zakupienie
czegoś!
2. Spotkania ze
znajomymi. To
samo zbieranie
dobrych
wspomnień!

4. Rozwijanie
swojego hobby.
Dni wolne to
idealny czas na
przejście nowej
gry,
sprawdzenie
nowego
przepisu na
ciasto

czy rozwijanie
techniki
malowania oraz
wielu innych!
Kształtowanie
swoich
zainteresowań
zawsze jest
przyjemne!

memy

- 5. 5. Spanie i
odpoczynek...
Nie będę
ukrywać, mój
ulubiony punkt,
co dobrze
uświadamia ten
mem z Yodą
który
załączyłam.

Przez napływ
obowiązków
szkolnych
uczniowe, ale
też i nauczyciele
są zmęczeni.
Należy się nam
wszystkim
odpoczynek!

hehe

-
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